ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 03.04.2014 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în
conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată prin Legea
nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 11, consilieri absenți 4 ( Farkaș Marius, Edeveș Laura, Kapitan
Zoltan, Buzaș Istvan).
Se supune la vot Ordinea de zi si se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan prezintă proiectul de hotărare privind aprobarea rezilierii Contractului de
Furnizare a Energiei Termice încheiat cu SC Crișul Huedin SA, Organizarea licitației pentru atribuirea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin gestiune delegată
, respectiv de asigurare a prestării serviciului de către SC Crișul Huedin SA, până la data atribuirii noului
Contract de delegare a gestiunii serivciului.
Dl. Tămaș Dorin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC Crișul Huedin SA,
arată că a fost analizată situatia economică a SC Crișul Huedin SA și susține propunerile Consiliului de
Administrație.
Dl. director al SC Crișul Huedin SA răspunde d.lui Primar, că au fost efectuate reduceri la cheltuielile
de personal reducandu-se 5 norme.
Dl. Primar consideră că, având în vedere situația economică a societății, trebuie desprinsă activitatea
de termie de cea de salubritate întrucât există datorii la furnizorii de rumeguș și în acest fel nu au potențial
economic, trebuind asigurat agentul termic la cele 5 instituții publice racordate la Centrala Termică pe
rumeguș. Menționează că singura variantă ramâne scoaterea la licitatie păublică a a segmntului termie, CT pe
rumeguș trebuind să mai funcționeaze 2 – 3 ani.
Dl Consilier dr.Sucilă Valentin menționează că este supradimensionată Organigrama SC Crișul
Huedin SA.
D.na Viceprimar consideră că în urma Raportului Consiliului de Administrație există 2 variante,
respectiv finanțarea SC Crișul Huedin SA sau rezilierea Contractului de termie și organizarea licitației pentru
contractarea noului operator pe termie, întrucât societatea nu are lichiditățile necesare pentru procurarea de
rumeguș iar cf. Legii nr. 501/2006 , Consiliul Local răspunde pentru organizarea seviciului, iar în bugetul
local nu sunt bani pentru finanțarea activității. Consideră că singura soluție ar fi delegarea serviciului la un alt
operator prin procedura prevăzută de lege.
Dl. Tămaș Dorin menționaează că, Consiliul de Administrație a analiza t structura de personal al
societății, apreciind că aceasta este la limită și nu se pot face reduceri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și se aprobă cu 8 voturi pentru și 3 abțineri (dl.
Consilier Vasas Stefan, dl. Consilier Dongolo Csaba, dl. Consilier Sucilă Valentin).
Se supne la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru și 3 abțineri ( dl. Consilier Vasas Stefan , dl. Consilier
Dongolo Csaba, dl. Consilier Sucilă Valentin proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului
de Funcții al SC Crișul Huedin SA, d.soara consilier Cozea Marinela întrebă retoric ,, al cui este SC Crișul
Huedin SA,, exprimandu-și nemulțumirea pentru cei 3 consilieri care s-au abținut, considerând că unii doresc
să lase orașul fără căldură întrucât nu au idei.
D.na Viceprimar menținează că răpunderea cf. legii nr. 51/2006 pentru acest serviciu aparține
Consiliului Local .
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini privind închirierea pășunii
orașului Huedin.
Dl. Primar menționează că din punt de vedere legal până la 30.04 2014 trebuie realizată procedura
de licitatie a pășunii. Arată de asemenea că prețul maximal nu înseamnă că acesta se va și aproba, întrucat
formula de calcul a prețului conține o variabilă, conform căreia se ia în calcul până la 50% din media
producției pe ultimii 3 ani pe județ. Menționează că păsunea a fost curățată, sau amenjat drumuri iar
câștigatorul licitației va urma să administreze pășunea și să primească subvenția.
Dl. Consilier dr. Sucilă Valentin solicită să fie ascultați și cetățenii din Cetatea Veche.
Dl. Avram Traian menționează că asociatia nu are președinte, propunând ca pășumea să ramână la
Consiliul local.
Dl.Primar menționează că până la 31.05.2014 trebuie facută licitația și pășunea a fost curătată
putându-se opera scăderi la formula de calcul.
Dl. Tămaș Dorin menționează că se face confuzie de termen întrucât din subvenție nu se plătește
chiria pe pășune ci se întreține pășunea.
Dl. Pașcalău Iosif( șef RA) menționează că utilizatorul întreține pășumnea și face lucrări din
subvenție, putându-și plăti și chiria.

Dl. Lazea Constantin solicită să se țină cont de încurajarea crescătorlor de animale întrucât pășunile
orașului nu sunt productive în secetă, propune să se ia în calcul procentul de 35% și nu de 50% din valoarea
masei verzi la hectar.
Dl. Pascalău Iosif menționează că este vorba de prețul de 35% din prețul de pornire.
Dl. Primar menționează că nu se aplică procentul de 50% și cel de 35%.
Dl. Tămaș Dorin răspunde d.lui consilier Dongolo Csaba privitor la ce înseamnă reducerea la 35%
arătând că, conform calculelor rezultă un preț de 227, 5 lei /ha ca preț de pornire a licitației considerând că
până la urmă 200 lei/ ha este preț rezonabil.
Dl. Secretar Cozea Dan menționează că prețul de 325, 33 lei propus inițial în Caietul de Sarcini este
cel legal și corect fiind stabilit pe baza reglementărilor în materie.
Dl. Tămaș Dorin meționează că , conform calculelor 205 lei/ha reprezeintă 30% din procentul de
50% luat în calcul.
Dl. Primar menționează că la licitație pot participa personaele fizice sau juridice din oraș, iar d.na
Viceprimar menționează că până la data de 01.05.2014 trebuie orgnaizată licitația.
Dl. Cozea Dan solicită d.lui Pașcalău Iosif să informeze cetățenii participanți la ședintă despre toate
prevederile legale care se aplică în materie.
Dl. Pașcalău Iosif prezintă detalii din Caietul de Sarcini inclusiv ce acte trebuie să cuprindă dosarul de
participare la licitație.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în varianta inițială cu prețul de pornire de 325, 33 pentru
care dl. Secretar menționează că există susținerea executivului, înregistrându-se voturi pentru 0 , abtineri 11.
Se supune la vot amendamentul reducerii de la 50% la 35% susținut de dl. Consilier Lazea și se
inregistreaza 1 vot pentru dl Lazea și 10 abțineri.
Se supune la vot amendamentul reducerii de la 50% la 30 % a prețului de pornire și se aprobă cu 10
voturi pentru și o abținere dl. Lazea.
Dl. Pașcalău Iosif aduce lămuriri suplimentare și explică crescătorilor de animale preznți la ședința
că, cf Caietului de Sarcini licitația se va face pe trupuri de pășune, cea mai mică suprafață fiind de 48 ha, și nu
pot participa la licitație decât crescătorii care pot asigura încărcătura de animale / ha și suprafață.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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